
Záznam z jednání výkonného výboru OSH Rakovník 

konaného 8. listopadu 2019 v Rakovníku 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

Program 

1) Zahájení provedl Zdeněk Ledvinka 

2) Informace starosty OSH 

3) Valné hromady 

4) Shromáždění delegátů 

5) Návrh rozpočtu 2020 

6) Rušení sborů 

7) Různé 

 

2) Informace starosty SDH 

- Z. Ledvinka informoval o třech nových zasloužilých hasičích OSH - Štěpán 

Kejla (Rakovník), Josef Huňat (Přílepy), Bořek Švarc. Aktuálně tedy je v našem 

OSH 24 zasloužilých hasičů. 

- září - ZH odjeli na výlet do Teplic a do hasičského muzea v Krupce. Na 

akci byla nízká účast.  

-19. 11. je plánováno setkání ZH v Přílepích od 15,00 hodin 

- na 2020  je plánováno další výjezdní zasedání 

- informoval o jednání s městem Rakovník o postavení skladu na překážky na 

městském stadionu při III. základní škole v Rakovníku, domluven paušální 

nájem 25 000,- včetně daných časů na tréninky 

- přítomné pozval na okresní ples Dům osvěty 30. 11. 2019, vstupné - problém 

150,- 

 

3) Valné hromady 

-  Starosta vyzval, aby se valné hromady sborů konaly skutečně do konce 

ledna a do konce února pak valné hromady okrsků. Připomněl, že 10. 10. odešel 

všem sborům mail s potřebnými podklady k zajištění průběhu a následné 

dokumentace valných hromad sborů. 

- J. Klátil zde opakovaně požádal o úpravu jeho kontaktního mailu. 

 

4) shromáždění delegátů sborů 



- Z. Ledvinka informoval, že shromáždění delegátů je plánováno na 21. 3. 2020 

v Rakovníku, v Domě osvěty. Občerstvení a obsluhu zajistí pivovar Bakalář. 

Dále informoval o plánovaném shromáždění představitelů sborů 21. 11. 2019 od 

17,00 hodin na učebně HZS Rakovník. Zde by mělo být SD svoláno, zvolen klíč 

pro volbu delegátů apod. 

 

5) Návrh rozpočtu 2020 

- V. Melč -informoval o činnosti OKRR a o plánované následné kontrole KSH 

Středočeského kraje dne 11. 11. v 16,30. 

- Z. Ledvinka - představil návrh rozpočtu na rok 2020 a okomentoval jednotlivé 

položky - jednomyslně schváleno. 

 

6) Rušení sborů 

Starosta informoval o situaci kolem rušení sborů - podána žádost o zrušení SDH 

Rakovník, SDH Přerubenice (v dubnu).  

Velký otazník je pak nad sbory Kroučová, Hořesedly - ti zatím plánují obnovu 

činnosti, Bdín - ?. 

 

7) Různé 

- L. Dvořák - zasedání KORR zatím nebylo, na leden naplánován Seminář 

represe k zhodnocení činnosti a naplánování další,  na duben plánuje školení 

rozhodčích požárního sportu  

-Čečrdlová - přednesla informace z úseku mládeže 

- Z.  Ledvinka zrekapituloval materiál pořízený z dotací MŠMT - překážky a 

další materiál. 

- Z. Ledvinka požádal o zapsání termínů VH SDH a okrsků v kanceláři OSH. 

 

 

skončeno 18,30 

Zapsala J. Čečrdlová 


